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Osvetlite si bicykel

Výdatný zdroj energie na cesty

V cestnej premávke platí základné 
pravidlo: nie je dôležité len vidieť, 
ale hlavne byť videný. Platí to 
najmä pre cyklistov, ktorí sú zväčša 
vybavení len slabým osvetlením 
a vďaka menším rozmerom sú aj 
ľahko prehliadnuteľní. Osvetlenie kolies 
od spoločnosti Monkey Light zvyšuje nielen bezpečnosť 
cyklistov, ale navyše pôsobí štýlovým dojmom. 
     V netradičnom teste sme vyskúšali dvojicu rôznych bicyklových 
osvetlení, ktoré sa rozlišujú najmä veľkosťou, počtom LED diód a cenou. 
Osvetlenia sa montujú na kolesá, kde pri otáčaní vytvárajú zaujímavé svetelné 
vzory. Zatiaľ čo väčší model M232 obsahuje 32 vysoko svietivých farebných 
LED diód, menší M210 si vystačí s desiatimi diódami, rozmiestnenými na oboch 
stranách. Diódy sú spoločne s elektronikou zaliate v priehľadnej gume, čo spolu 
s gumovými tesneniami na konektoroch a batérii umožňuje prevádzku vo vlhkom 
a prašnom prostredí. Odolnosť proti otrasom, prachu a vlhkosti sme dôkladne 
preverili na offroad zjazde dlhom 50 km, počas ktorého osvetlenie stále spoľahlivo 
fungovalo. 
     Osvetlenie sa ku kolesu upevňuje pomocou trojice sťahovacích pásikov, ktoré 
možno doplniť o kovové popruhy určené proti odcudzeniu. Puzdro s trojicou klasic-
kých ceruzkových batérií je umiestnené mimo modulu osvetlenia a upevňuje sa čo 
najbližšie k osi kolesa, aby nedochádzalo k zlému vyváženiu a následnému kmitaniu 

kolesa. Lepšie vyváženie umožňuje prevádzku aj pri vysokých otáčkach až do rýchlosti 50 km/h. Osvetlenie funguje na 
alkalické alebo aj nabíjateľné batérie, ale pri každej výmene batérií treba nanovo upevňovať batériové puzdro na osku ko-
lesa. Keďže osvetlenie má pri maximálnom výkone značnú spotrebu, odporúčame používať len kvalitnejšie batérie, ktoré 
nebude treba meniť pri každej ceste. Maximálna doba svietenia sa pritom podľa použitých batérií pohybuje do 20 hodín 
pri väčšom a do 40 hodín pri menšom modeli. Osvetlenie možno vďaka širokému uhlu viditeľnosti výkonných LED diód 
spozorovať aj počas dňa, ale najlepší efekt je dosiahnutý až za šera, keď sa dajú plnohodnotne rozoznať vykresľované 
vzory. 
     Okrem LED diód obsahuje modul osvetlenia aj riadiacu elektroniku, ktorá sleduje aktuálne natočenie kolesa a jeho 
rýchlosť pohybu. Informácie zo senzorov umožňujú elektronike zvoliť vhodnú frekvenciu zopínania diód, ktoré tak vykres-
ľujú nádherné vzory po obvode kolesa. Takéto riešenie síce používa menšie množstvo diód ako v prípade plnohodnotné-
ho osvetlenia celého kolesa, ale má aj výraznú limitáciu funkčnosti v prípade nízkej rýchlosti otáčania. Pri rýchlostiach do 
15 km/h sa vykresľované vzory strácajú a splývajú. Dokonalý výsledok by bolo možné dosiahnuť len pri použití viacerých 
synchronizovaných modulov osvetlenia. 
 Na module osvetlenia sa nachádza trojica tlačidiel, ktoré nastavujú intenzitu osvetlenia v dvoch krokoch a menia farebnú 
schému alebo použitý vzor. V prípade väčšieho modelu M232 má používateľ k dispozícii až 48 prednastavených vzorov, 
ktoré možno ďalej kombinovať s rôznymi farebnými schémami. Menší model M210 je aj vďaka menšiemu počtu LED diód 
obmedzený na 20 zobrazovacích vzorov. Osvetlenie Monkey Light sa dá namontovať na takmer všetky 20 a viacpalcové 
kolesá, pričom pri montáži treba dodržovať niekoľko pokynov. Keďže batéria je od modulu osvetlenia oddelená a kabeláž je 
dostatočne dlhá aj na použitie na veľkých kolesách, prebytočnú kabeláž je vhodné zapliesť do výplete kolesa tak, aby sa pri 
jazde nemohla nikde zachytiť. Následne stačí uchytiť modul osvetlenia spoločne s batériou a zvoliť si obľúbený farebný vzor.

Cena: Monkey Light M210 – 40 EUR, M232 – 60 EUR      Zapožičal: M-Link 

Osvetlenie Monkey 
Light M232 pozostáva 
z batériového puzdra 
a tela s elektronikou 
a LED diódami

Pomocou trojice tlačidiel 
možno pri Monkey Light 
M210 zapínať osvetlenie 
a upravovať farebnosť 
alebo prednastavený 
vzor

So zvyšujúcim sa výkonom mobilných zariadení stúpa aj ich spotreba elektrickej energie, ale kapacita 
batérií narastá len pozvoľna. A ako to už býva, batéria sa väčšinou vybije v tej najnevhodnejšej chvíli, 

keď nemáte k dispozícií adaptér alebo elektrickú zásuvku. Kompaktná batéria Genius ECO-
-u1000 s kapacitou až 10 400 mAh efektívne rieši tento problém a umožňuje súčasne pripojiť až 

dvojicu zariadení USB a jedno micro USB. S batériou nemusíte nosiť žiadnu kabeláž, pretože 
súčasťou tela je krátky kábel micro USB, vhodný na nabíjanie mobilov alebo tabletov. Vysoký 

výkon a dostupná kapacita vstavanej batérie umožňuje nabíjať zariadenia s maximál-
nym prúdom 2,1 A pri konektore USB a 1 A pri micro USB. Plne nabitá batéria je pritom 

schopná dobiť priemerný telefón až päťkrát. Tento údaj sa, samozrejme, mení podľa 
typu a kapacity nabíjaného zariadenia. Na indikáciu zostávajúcej kapacity batérie slúži 
štvorica modrých LED diód. Nabíjanie sa dá realizovať pomocou ľubovoľného adaptéra 

USB alebo po pripojení k počítaču.

Cena: 31 EUR      Zapožičal: Genius


